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Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller li de sønderjydske limds.
deJe) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

• Akt: Skab nr.
(ødfyld'~ al dommerkontoret)

I.l: ,l,

Gade og hU8 nr.:
(hvor aldanl flodea)

Anmelder!!na navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede &årdQ.1oz -Uabl Jonøe.tL

tilbyder herved som ejer! af matr, nr. ti b
,l

~ ltijj......":r.1I1eY aogn

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

c•

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer. og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon. og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds.
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret bI at
'1=$1»')11 "~JI'dU' "*a,,, 1'1:

Jensen&: Kleldstov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. I
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den. 2~:'1i195i~' ..
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:. a B~
(I København ~varter) 04~ 'll'aralev 8 •

eller (i de sønderjydske Isnds. oø..
dele) bd. og bl. I tIng-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.,

Akt: Skab nr.
(ø.d.h/des af dommerkontortt)

Gade og hus nr.:
(hvor .Idanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

,l li I \' .•

Undertegnede ..A....a
cr._wøJor i~l lilolaGft" , '

tilbyder herved som, ejer af matr. nr. 4 ·a. '$S~.'···øut*--1e ...-0&1'

, \
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon. og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
~XI.ZllCal iiJI'XOJ'XlXIZ*ZXX

Jensen &: KJeldstov, AIS, København.



! '

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
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Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderjydske lands.
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bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab Ir.
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Gade og hU8 nr.:
(hvor IIdløl Bodes)

, , A.nmel~8r81,l8navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.
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Undertegnede Øde 1i'ØZ'Slov soene1'M
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds,
forstyrrende genstande.
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Jensen Ir: Kleldstov, AIS, Kebcnblvn.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
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Gade og hus nr.:
(hvor ddanl tindes)

. " Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ~:b~ OS ~ ~ ~ ...
tilbyder herved som ejer'af matr. nr. 1.,r,,.~:._~,.\~;.~.-oaa.

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høJstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
)IX:IiIllIllllI1tlIlØ' n.:c....

~ ~ø .:.ts 4oa ... t tU t ~ ....... ".
at 1',"__ bcp\N:t __ 1AØd h.~t0t.m4e 1ollMI'.

Jensen &' Klehlskoy, AIS, KøbenhavD.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.
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'e Modtaget i
Fredningsnævnet for Vestsj'ællcalttd~rAttntn

l2 JULI 2002

Arkitektfirmaet
Bent Sorenscn ApS
Rosenvænget 13
4690 Haslev

RE&.Nl \G4Li. l ,g

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den 6.
juni 2002, har arkitektfim1aet for Førslev menighedsråd ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til udbygning af graverfaciliteter ved Førslev kirke
på matr.nr. 2 c Førslev by, Øde Førslev, beliggende ved Førslev Kirkestræ-
de.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket:

"Ejendommen, der er omfattet af fredning, tinglyst den 2. december 1954,
ligger umiddelbart syd for kirkegården. Ifølge fredningsbestemmelseme må
arealerne ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må
ikke på arealeme graves grus eller anbringes transformerstationer, telefon-
og telegrafmaster 0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter
nævnets opfattelse skønhedsforstyrende genstande.

Den eksisterende bygning er på 30 m2, og tilbygningen på 17 m2 udføres
som en forlængelse af eksisterende bygningsprofil og i tilsvarende materia-
ler.

Ansøgningen er vedlagt kopi af godkendelse af projektet fra Roskilde Stifts-
øvrighed og med udtalelse fra blandt andet kgl. bygningsinspektør Karsten
Rønnow.

De heri foreslåede mindre ændringer er indarbejdet i projektet, og amtet har
herefter intet at bemærke til opførelse af tilbygningen som ansøgt, der ikke
anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid med
fredningens formål."

Nævnets formand har den 22. juni 2002 besigtiget kirkens omgivelser og det
påtæn kte byggeri' s pIacering.

• Skov- og Naturs~l7,elsen I
J.nr. SN 2001 - 1211/f_~'" C450
Akt. nr. ~ I .QiI-;

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. ·F42/02
Deres J.nr. 01.15

Den 11. juli 2002
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Nævnets afgørelse:

Under hensyn til anvendelsen af det ansøgte byggeri, findes det ikke i strid
med formålet med den den 2. december 1954 tinglyste fredning. Nævnet til-
lader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, opførelse af ud-
bygningen på 17 m2 til eksisterende byggeri, når der anvendes materialer og
t~lrverpå byggeriet SOI11 det eksisterende.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens '§ 43, jf. § 86, jf. § 87, stk, 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.e Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
me~m~ndre k~~myndigheden beste~:~

~(d~~cd<'rIJ /~
Oluf Christensen Fle~~<Tørgensen

, " /;
~/ J

,
I-...

Kopi af kendelsen sendes til:
Øde Førslev Menighedsråd v/Kaj a Jensen, Bygaden 14 C, 4690 Haslev
Haslev kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø

Udskriftens ri tig ed bekræftes.
Dommeren I I e,\~11 JULI 2002

Sonja nsen ~~.-
'\. - ass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT IS .."')'tYre/~
---------------------------- <~~J~ ~I)

År 2003 den 7. maj k!. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds valgte medlem Rolf Dej-
løw. 0rslev og det lokale medlem Oluf Christensen. Haslev, møde i Has-
lev Kommune.

Der foretoges :

F28/03

kNo

Udstykning med henblik på
opførelse af beboelseshus på
en parcel fra matr. nr. 2 b Før-
slev by, Øde Førslev , der er
omfattet af Kirkeomgivelses-
fredning tinglyst den 2. de-
cember 1954.•

Der fremlagdes skrivelse af 27. marts 2003 fra Vestsjællands Amt, Natur
& Miljø, med sagens bilag A-E med diverse underbilag.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal.
For Haslev kommune arkitekt Finn Kjørup.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Palle Ystrøm.
Øde Førslev menighedsråd v/næstformanden Rosa Rasmussen og præst
Grete Gellert.
Ejeren, Claus Kaas, med landinspektør Arne Hjortshøj og køberen af par-
cellen Niels Kristensen.

Ejendommen blev besigtiget. Niels Kristensen oplyste, at han har ønske
om opførelse af et beboelseshus eventuelt til 2 familier. Han ønsker for-
mentlig gule mursten til vægge og røde tagsten på taget.
Claus Kaas oplyste, at der ikke vil blive opført nye tilbygninger til den ek-
sisterende villa eller den gamle skole. I den gamle skole vil der eventuelt i
tagetagen, i stedet for gamle loftsvinduer, blive isat veluxvinduer. Idet der
ønskes indrettet 3 lejligheder i den gamle skolebygning bliver det forment-
lig nødvendigt at opsætte en udvendig ståltrappe som flugtvej .

Amtets repræsentant henholdt sig til den afgivne skriftlige udtalelse.

Haslev kommunes repræsentant fandt ingen problemer med opførelse af et
2 familieshus på den grund der ønskes udstykket. Med hensyn til den gam-
le skolebygning foretrækker han, at den eksisterende teglstensmur bibehol-
des.

Danmarks Naturfredningsforening og menighedsrådets repræsentanter hav-
de ingen indvendinger mod..det ansø~e. t t l

Bkov- og"Na urs ~e sen
J.nr. SN 2001 - ~ 0.00 l

Nævnet foretog votering. Akt. nr. \ ~ \\ A~ \
~O ;7'



Nævnets afgørelse:

Det ansøgte projekt med udstykning og opførelse af et beboelseshus, even-
tuelt et 2 familieshus, på parcellen samt renovering af eksisterende villa· og
gammel skole, findes ikke i strid med formålet med den tinglyste Kirkeom-
givelsesfredning.

Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
der foretages udstykning som ansøgt af en parcel på ca. 750 m2 fra matr.nr.
2 b Førslev , og at der her opføres et beboelseshus . Situationsplan med byg-
ningstegninger og beskrivelser af huset må forelægges nævnet til godkendel-
se forinden dets opførelse. Det bestemmes som vilkår for huset, at dette skal
placeres nord/syd og på parcellens østlige del med en bebyggelsesgrænse til
halvdelen af grundens dybde.

Med hensyn til renovering og indretning af 3 lejligheder i den tidligere
skole, tilkendgav nævnet, at projekt herom ikke vil møde indvendinger fra
nævnets side, såfremt bygningernes ydre udformning og fremtræden fast-
holdes. Projekt om yderligere vinduer og andre ydre ændringer, må fore-
lægges nævnet til godkendelse forinden byggeriet påbegyndes. Opsætning
af eventuel brandtrappe findes alene at kunne finde sted ved den gamle
skoles sydgavl.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyuelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturheskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klagebereuigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 7
Rettidig klage har opsænende virkning for den påklagede ~ørelse
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: k~:myn\digheden h~t. -",'u1/ .

'} (:2L~t~ /;, ~ .
Oluf Christensen . g Jørgensen ~ ,ej
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Kopi af kendelsen sendes til:
Landinspektær Arne Hjortshøj, Nørregade 39.4100 Ringsted
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Palle Ystrøm, Villavej 23, Bråby

4690 Haslev
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Haslev kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Øde Førslev menighedsråd, v/Kaj a Jensen, Førslev Bygade 14 c, 4690 Haslev
Claus Kaas, Førslev Kirkestræde 10, 4690 Haslev
Niels Kristensen, Kværredevej 3, 4690 Haslev .. - - ...

-



" UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT

(I'

År 2003 den 18. december kl. 14.00 atboldt Fredningsnævnet v/forman-
den dommer Flemming Jørgensen, Ringsted, det amtsråds valgte medlem
Rolf Dejløw, 0rslev, og det lokale medlem Oluf Christensen, Haslev, mø-
de i Haslev Kommune.

Der foretoges :

F90/03
jfr.

F28/03

Sag om udstykning af og opførelse
af beboelseshus på matr.nr. 2 b Før-
slev by, Øde Førslev , der er om-
fattet af kirkeomgivelsesfredning
tinglyst den 2. december 1954. ,

•
'i

Der fremlagdes skrivelse af 23. oktoq~r 2003 fra Vestsjællands Amt, Na-
tur & Miljø med sagens bilag, A-I, med diverse underbilag .
Bilagene i F28/03 var tilstede.

Mødt var:
For Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, arkitekt Jørgen Birkedal.
For Haslev kommune, arkitekt Finn Kjørup og arkitekt Birgitte Blaabjerg.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite formanden Henrik Su-
adicani og Irene Rønnow.
For Førslev menighedsråd næstformanden Rosa Rasmussen.
Ejeren, NEK Totalbyg ApS, v/direktør Niels E. Kristensen med landin-
spektør Arne Hjortshøj og arkitekt Bent Sørensen.

Ejendommen blev, besigtiget og sagen forelagt, herunder især arkitekt Bent
Sørensens bebyggelsesplan med facadetegninger m. v. af ll. november
2003, fremlagt som underbilag til bilag G. Endvidere blev arkitektens fa-
cadetegninger af 2. december 2003 af den gamle lærerbolig vurderet.

Arkitekt Bent Sørensen oplyste, med tiltrædelse af Niels E. Kristensen, at
den sydligste af de dobbelte vognporte vil blive opført med tagrejsning og
rødt tegltag, lig do~belthusene, mens den dobbelte nordlige vognport vil
blive opført med fladt tag, lig taget på bygningen til graver faciliteter , be-
liggende på kirkegården., Som nævnt i indkaldelsen vil den gamle lærerbo-
lig få dannebrogsvinduer og dertil vil døren mod syd få tredelte vinduer.
Den gamle lærerboligs kviste mod syd og vest er fjernet og der ønskes 4
veluxvinduer mod syd og 2 mod vest. Vægge på såvel de nye dobbelthuse
som den gamle lærerbolig vil fremstå som sækkeskuret murværk i hvidgrå
udgave.

Vestsjællands Amt fandt herefter projektet anbefaleIsesværdigt.
:'

Kommunens repræsentanter så gerne, istedet for hvide, gule facader eller
gule mursten, harmonerende med præstegårdens gule mure.e Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter fandt projektet fint og
at det skaber liv i den del af Kirkestrædet.
Menighedsrådets repræsentant 'anbefalede ligeledes projektet,

J-fJU/-/Z/fY- ~/



Nævnets medlemmer foretog votering i enrum.

Nævnets afgørelse:

Det lægges til grund, at den gamle skolebygning nedrives og at der opføres,
som ansøgt, 2 dobbelthuse samt 2 dobbelte carporte og at den gamle lærer-
bolig renoveres.

Under hensyn til placeringen og udformningen af det nye eller renoverede
byggeri, findes det nu ansøgte projekt med tilføjelser. som sket under ffiØ-

det,- ikke i strid med formålet med den-den 2. december 1954 tinglyste kir-
keomgivelsesfredning. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, udførelse af projektet i sin helhed som beskrevet i
de fremlagte tegninger og beskrivelser og med de under mødet nævnte til-
føjelser.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Oluf Christensen Flemming Jørgensen Rolf Dejløw

Kopi af kendelsen sendes til:
NEK Totalbyg ApS, Kværredvej 3, 4690 Haslev
Landinspektør Arne Hjortshøj, Nørregade 39, 4100 Ringsted
Arkitekt Bent Sørensen, Rosenvænget 13, 4690 Haslev
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite v/Henrik Suadicani,
Nygade 35, 4690 Haslev
Øde Førslev menighedsråd v/Kaj a Jensen, Førslev Bygade 14 C, 4690 Haslev
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Haslev kommune, Det Tekniske Hus" Tingvej 7, 4690 Haslev

Udskriftens rigtighed bekræftes,
FredningSnæv:T1r Vestsjællands Amt,

Ringsted ~lr~~
~aPanton

o.ass.







Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202
Mail:sydsjaelland~fredningsnaevn.d

Udskrift afforhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Men, Lolland og
Falster.

Den 30. september 2011 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10,stk. 5 forretningsorden
for fredningsnævn:

Fr.s. 28/11 Ansøgning om dispensation fra kirkefredningsdeklaration af2l. december 1951 til at opføre
en ny lade på 185 m2 ved præstegården i Førslev, Kirkestræde 5, Førslev, 4690 Haslev, matr. nr. I a
Førslev by, øde Førslev til erstatning for en nedbrændt lade af tilsvarende størrelse og med samme
beliggenhed.

Der fremlagdes:
Ansøgning af 4. august 2011 fra øde Førslev sogns menighedsråd med bilag.

Formanden fandt, at sagen efter sin karakter og omfang er af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål og derfor omfattet af § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. Da
bygningen med hensyn til størrelse, beliggenhed og materialevalg svarer til den nedbrændte lade,
gav fredningsnævnet dispensation fra ovennævnte fredningsdeklaration til det ansøgte.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder,

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år,jf. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.

Kirsten Linde

formand

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoncering).

Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedi~rer,



3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miUø, og
7)landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen
med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. (Du får kopi af nævnets brev til Natur-
og Miljøklagenævnet).
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr til
nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
Naturstyrelsen (navn). Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur-
og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

F edningsnæ net for Sy sjælland, Møn, Lolland og Falster den 30. september 2011.

irsten Linde

formand

Udskrift er sendt til:

Miljøcenter Nykøbing Falster, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, faxe@dn.dk
Fakse kommune, Frederiksgade9, 4600 Haslev
Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen, Byvejen I 8b, 4320 Lejre
Byggeudvalget ved Førslev kirke c/o Ove Nielsen, Levetoftevej 33, 4690 Haslev



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster

v/dommer Kirsten Linde
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Fax: 99685202
Mail:sydsjae1land~fredningsnaevn.d

Udskrift afforhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Mon, Lolland og
Falster.

Den 20. marts 2012 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § I O,stk. 5 forretningsorden for
fredningsnævn:

FS 41/11 jfr. Fs. 28/11 Ansøgning om dispensation fra kirkefredningsdeklaration af2l. december 1951
til at opføre en ny lade på 185 m2 ved præstegården i Førslev, Kirkestræde 5, Førslev, 4690 Haslev,
matr. nr. la Førslev by, Øde Førslev til erstatning for en nedbrændt lade af tilsvarende størrelse og med
samme beliggenhed.

Der fremlagdes:
Ansøgning af 2. november 2011 fra Øde Førslev sogns menighedsråd med bilag.

Formanden fandt, at sagen efter sin karakter og omfang er af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål og derfor omfattet af § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. Da
bygningen med hensyn til størrelse, beliggenhed, svarer til den nedbrændte lade og i materialevalg
svarer til den nærliggende præstebolig, gav fredningsnævnet dispensation fra ovennævnte
fredningsdeklaration til det ansøgte.

Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder.

Afgørelsen træder i stedet for nævnets afgørelse af 30. september 2011 i Fs. 28/11.

Nævnets afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,stk.

Zc~ç
Kirsten Linde

formand

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (eller datoen for evt. annoncering).



Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedmrer,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
7)landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen
med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. (Du Mr kopi af nævnets brev til Natur-
og Miljøklagenævnet).
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr til
nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
Naturstyrelsen (navn). Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur-
og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
I) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. I, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 20. marts 2012.

Kirsten Lin e
formand

Udskrift er sendt til:

Miljøcenter Nykøbing Falster, Fejøgade 1,4800 Nykøbing F
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, faxe@dn.dk
Fakse kommune, Frederiksgade 9, 4600 Haslev
Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen, Byvejen I 8b, 4320 Lejre, shWarkbn.dk
Byggeudvalget ved Førslev kirke eb Ove Nielsen, Levetoftevej 33, 4690 Haslev
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